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حادثه

پنجشنبه  23 خرداد  1398 |  سال هفتم |  شماره 1715

6
شهروند| زنی درحال ربودن یک کودک 5ساله در میدان میوه وتره بار   دستگیر شد. حوالی ساعت ۲۱  شامگاه سه شنبه گزارشی مبنی بر  آدم ربایی در میدان 
میوه و تره بار به کالنتری اعالم شد.  ماموران گشت سریعا در محل حاضر شدند و مشخص شد خانمی ۴۴  ساله درحال خارج کردن پسربچه ای5 ساله بوده که 
توسط پدر کودک شناسایی شده است .  بر اساس  تحقیقات صورت گرفته  والدین این کودک به قصد خرید به این مرکز مراجعه کرده بودند که در یک لحظه به علت 
سهل انگاری، حواس شان از کودک  پرت می شود و این زن رباینده که بچه را تنها می بیند، سعی می کند با مخفی کردن وی در زیر چادر، او را از میدان خارج کند که 
در  همین هنگام، پدر بچه از روی کفش هایش او را زیر چادر رباینده شناسایی می کند . رئیس کالنتری تهرانسر با اعالم این خبر گفت  : »متهم که به همراه همسر 
و فرزند ۱۳ ساله شان در شهر قدس زندگی می کنند هر دو معتاد به هرویین هستند.  متهم  در تحقیقات  پلیسی عنوان کرد من فکر می کردم این کودک فرشته 

است و قصد داشتم او را با خود به خانه ام ببرم .«

زنکودکربا
فکرمیکردکه
فرشتهدزدیده!

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

آگهی ثبتی
رباط کریم  فرمانداری  کارکنان  تعاونی مسکن  تاسیس شرکت 
ملی  شناسه  به   3261 ثبت  شماره  به   1398/03/20 درتاریخ 
14008384424 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت 
آپارتمانهای  و  خانه  ساختمان،  مسکونی،  زمین  تهیه   : شرکت 
به  اقساط  به  یا  نقداً  مسکونی  واحدهای  واگذاری  و  مسکونی 
استفاده مشترک  تأسیسات عمومی مورد  ایجاد  و همچنین  اعضا 
و  شده  تکمیل  یا  و  تمام  نیمه  مسکونی  واحدهای  خرید   - اعضا 
واگذاری به اعضا. )به استناد مجوز شماره 47253/112/982 مورخ 
رباط  شهرستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره   1398/02/31
کریم( )ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 
نمی باشد( مدت فعالیت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت 3 سال 
مرکز اصلی شرکت : شهرستان رباط کریم - بخش مرکزی - شهر 
رباط کریم - بلوار امام خمینی )جاده ساوه( - خیابان فرمانداری 
- کد پستی 3761954683 سرمایه  - پالک 0 - طبقه همکف 
شرکت : مبلغ 252000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت 
: 1. آقای محمد رهساز به شماره ملی 6189483917 به سمت 
مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره. 2. آقای اسداهلل سلیمانی نجف 
آبادی به شماره ملی 1091518572 به سمت نایب رئیس هیأت 
مدیره. 3. آقای مهدی نصیری پور به شماره ملی 0071912770 
به سمت منشی هیأت مدیره. 4. آقای سعید امامی به شماره ملی 
0049058347 به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره. 5. آقای 
به سمت عضو علی  به شماره ملی 4910321292  رضا قشقایی 
البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان 
از قبیل  بهادار و تعهدآور شرکت  اوراق و اسناد  : کلیه  امضا  حق 
اتفاق  به  عامل  مدیر  امضای  با  قراردادها  و  بروات  سفته،  چک، 
و  عادی  اوراق  و  شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیأت  رئیس  نایب 
اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل 
 1651747334 ملی  شماره  به  سرابی  پور  شرقی  مهدی  آقای   :
ملی  شماره  به  میرزائی  غالمعلی  آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به   6149811141
ثبت  سرپرست  تبار  قلی  اله  حجت  گردیدند.  انتخاب  مالی  سال 
شرکتها و مؤسسات غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل  امالک کشور  و  اسناد  ثبت 
کریم  رباط  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  مرجع  تهران 
به  خلفلو  مرادی  مجتبی  آقای  و  اصلی  بازرس  )498627(عنوان 
مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  کدملی 0054474884 

یکسال مالی انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )498627(

اصفهان –بهمن راعی | مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان 
گفت: محدوده 18 هکتاری منطقه 2 ظرفیت تبدیل شدن به 

یک پروژه گردشگری شامل زمین های بازی و ... را دارد. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، محمد کیهانی درنشست 
خبری با اصحاب رسانه گفت:منطقه دو تنها منطقه سه تکه در 
شهر اصفهان است، و این شرایط ســبب شده تا ارایه خدمت 
در منطقه دو که هزار و 145 هکتار وســعت دارد با دشواری 
روبه رو باشد. وی با بیان اینکه 52 درصد از زمین های منطقه 
2 علیرغم خدمات رسانی شهرداری به این محدوده در خارج 
از محدوده قرار دارد، اظهار داشــت:این موضوع باعث شده تا 
نتوانیم نظارت و درآمدزایی از این بخش داشــته باشیم.از کل 
وســعت محدوده قانونی منطقه، تنها 48 درصــد در اختیار 
شــهرداری منطقه 2 اســت که می توان روی درآمدزایی آن 
حساب کرد. مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان تصریح کرد: از 
سویی یک ســوم از 48 درصد محدوده قانونی منطقه 2 زمین 
کشاورزی اســت که از این محدوده نیز شهرداری نمی تواند 
درآمدزایی داشته باشــد. با این وضعیت تنها روی 17 درصد 
از زمین های منطقه 2 می توان برای درآمدزایی حســاب باز 
کرد.این در حالی اســت که منطقه 2 باید به تمام این عرصه 
خدمات رسانی کند اما از آن ها درآمدی ندارد.  وی ادامه داد: 
راهکار ایــن معضل که گریبان گیر مناطــق 2، 11، 14 و 15 
اســت ایجاد خزانه واحد به صورت متمرکز در شهر اصفهان 
است تا شکاف بین مناطق کمتربرخوردار و برخوردار کاهش 

یابد. 

مدیر منطقه 2 شهرداری اصفهان خبر داد:

محدوده 18 هکتاری منطقه 2 به پروژه 
گردشگری تبدیل می شود

استان

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر اســتان هرمزگان 
از راه انــدازی کانــون غنچه هــای هالل احمــر در مقطع 
 پیــش دبســتانی به همــکاری معاونــت آمــوزش ابتدایی 
آموزش وپرورش اســتان هرمزگان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی جمعیت هالل احمر اســتان هرمزگان؛ سحر رفیعی 
بندری، معــاون امور جوانــان جمعیت هالل احمر اســتان 
هرمزگان با اشــاره به طرح راه اندازی کانون غنچه های هالل 
احمر اظهار کرد:به منظور فراهم آوردن زمینه الزم برای نقش 
آفرینی مرکز پیش دبستانی به عنوان کانون کسب تجربیات 
محلی، بستر ســازی مناســب ترویج فرهنگ نوعدوستی و 
انسجام اجتماعی، توانمند ســازی نوآموزان و نیروی انسانی 
حوزه پیش دبســتانی در مواجهه با نیازهای فوری و عمومی 
جامعه از قبیــل امداد رســانی، حرکت هــای خیرخواهانه 
مردمی و خدمات بشردوســتانه کانون غنچه های هالل احمر 

راه اندازی خواهند شد.
رفیعی افزود:در راستای عملیاتی شدن این اقدام، تفاهم نامه 
مشــترکی بین جمعیت هالل احمر و آموزش و پرورش  امضا 
می شــود که معاونت های آموزش ابتدایــی و امور جوانان به 
عنوان مجری طرح اقدامــات الزم را در ایــن زمینه به انجام 
خواهند رساند. وی با بیان اینکه این طرح از ابتدای تیرماه سال 
جاری با آموزش مربیان و مدیران پیش دبستانی آغاز می شود، 
خاطر نشان کرد: در ســطح استان بالغ بر یک هزارو 800پیش 
دبستانی وجود دارد که به صورت پایلوت 100 مرکز به منظور 

راه اندازی کانون غنچه های هالل احمر انتخاب می شود.

گسترش کانون غنچه های هالل احمر 
در مراکز پیش دبستانی هرمزگان

استان

شهروند| نقشه هولناک راننده تاکسی اینترنتی با مشاهده بالگرد هوا ناجا 
بر فراز آســمان ناکام ماند. این مرد 45 ســاله وقتی دو دختر دانش آموز را به 
بیابان برد و قصد تجاوز به آنها را داشــت، نمی دانست که در چند قدمی اش 
پادگان هواناجا قرار دارد. او درســت در لحظاتی که با قربانیانش درگیر بود تا 
نقشه شــومش را اجرا کند، بالگردی را دید که از آسمان به سمت آنها فرود 
می آید. این راننده تاکســی از این که نقشــه اش لو رفته و پلیس با بالگرد به 
سراغش آمده است، پا به فرار گذاشــت. غافل از این که بالگرد ناجا به سمت 
پادگانشــان در حرکت بود. با این حال متهم فراری خیلی زود از سوی پلیس 

پایتخت دستگیر شد و به جرمش اعتراف کرد. 
ســاعت 19:15 روز سه شنبه بود که دو دختر 15 ســاله به کالنتری 173 
امین آباد  رفتند و اعالم کردند که چند دقیقه قبل از دســت یک مرد آزارگر 

فرار کرده اند.
یکی از این دو دختر اصال حال خوبی نداشــت و از شدت ترس مرتب گریه 
می کرد. دختر دیگری که حال بهتری نســبت به هم کالســی اش داشــت 
درباره توضیح اتفاق هولناکی که برایشان افتاده بود، به ماموران پلیس گفت: 
»ساعت17:30 عصر بود، به مقصد خانه دوســت مان یک تاکسی اینترنتی 
گرفتیم. می خواستیم به خانه هم کالسی مان برویم تا از او یک کتاب درسی 
بگیریم. خانواده مان هــم در جریان بودند و آنها برایمان تاکســی اینترنتی 
گرفتند. سوار یک خودروی پراید شــدیم. راننده تاکسی پس از سوار کردن 
ما در ابتدا مسیر کوتاهی را طی کرد و سپس از مسیر اصلی خارج شد. او ما را 
به کمربندی دوم جاده ورامین قبل از پل فیروزآباد برد. وقتی اعتراض کردیم 
گفت که خودرویش جوش آورده است و در آن جا به بهانه خرابی خودرو پیاده 
و در عقب را باز کرد. ما هم تصور کردیم واقعا خودرویش خراب شده است. اما 
این مرد پس از پیاده شدن از خودرو، دقایقی بعد به سراغ مان آمد و با قصد آزار 
و اذیت، گردن دوســتم را گرفت و وقتی با مقاومت او روبه رو شد، به سراغ من 
آمد و می خواست به من تجاوز کند. خیلی ترسیدیم و فریاد زدیم، ولی کسی 
آن جا نبود. با این حال با او درگیر شــدیم که در این کش وقوس ها گردنبند 
هم کالسی ام نیز پاره شد و کف خودرو افتاد.، حتی النگویش هم افتاد که دوباره 

آن را برداشت. اما این مرد دست بردار نبود و برای رسیدن به نیتش همچنان 
اصرار داشت و با ما درگیر بود تا این که درنهایت صدای یک بالگرد را از آسمان 

شنیدیم. بالگرد پلیس از آسمان منطقه با ارتفاع بسیار پایین عبور کرد. انگار 
داشت به سمت ما می آمد که در این لحظه راننده تاکسی با مشاهده آن از ترس 
گیر افتادن در دام پلیس، هر دوی ما را در جاده رها کرد و سوار بر خودرویش 
شد و فرار کرد. اما مشخصات خودرو و شماره تلفنش در موبایلم موجود بود. 
بعد از فرار متهم خیلی ترسیده بودیم، آن بالگرد هم اصال به سمت ما نیامد، 

ولی باعث شد نجات پیدا کنیم.«
با اعالم این شــکایت موضوع تحت بررسی های دقیق و پلیسی قرار گرفت 
و نیرو های عملیات کالنتری با داشــتن پالک خودرو و شماره همراه راننده 
تاکســی اینترنتی، دو محل احتمالی حضور متهم در دولت آباد و شهرری را 
مورد بررسی قرار دادند، تا این که ماموران کالنتری نهایتا موفق شدند متهم را 
هنگام فرار در فیروزآباد شهرری شناسایی و دستگیر کنند. همچنین مشخص 
شــد که متهم درســت در چند قدمی پادگان هوا ناجا قصد تجاوز به این دو 
دختر دانش آموز را داشته که در این پادگان بالگردهای نیروی انتظامی تردد 
می کردند. آن بالگرد هم درحال فــرود به پادگان بوده و متهم با این تصور که 

گیر افتاده است، فرار می کند. 
راننده تاکسی خیلی زود تحت بازجویی قرار گرفت و با اعتراف به جرمش به 
پلیس گفت: »من هیچ وقت تا حاال در زندگی ام خالف نکرده ام. وقتی این دو 
دختر را سوار کردم، دچار وسوســه شدم. خودم دو فرزند دارم و نمی دانم چرا 
این کار را انجــام دادم. آن لحظه تصور کردم که پلیس از طریق بالگرد دارد به 

سراغم می آید و قصد دستگیری مرا دارد، برای همین فرار کردم.«
ســرهنگ حیدر مســن آبادی، رئیس کالنتری 173 امین آباد با اشاره به 
این که متهم صاحب زن و دو فرزند است، درباره این پرونده گفت: »این راننده 
تاکسی اینترنتی در اعترافاتش بیان کرده که در آن لحظات دچار وسوسه های 
شیطانی شــده و در دام هوس افتاده بود. او از عمل خود ابراز ندامت داشت و 
می گفت که پشیمان شده است. همچنین گردنبند یکی از دختران که پاره 
شده بود، داخل خودرو کشف شد و متهم با تشکیل پرونده ای به مقام قضائی 
معرفی شــد. درحال حاضر تحقیقات و بررسی های بیشتر درباره این پرونده 

همچنان از سوی پلیس ادامه دارد.«

ماجرای مرگ غم انگیز صاحب یک باغ همراه کارگرانش در »چاه داف« یزد

5کشته
دراستخرقاتل!

راننده تاکسی اینترنتی با ربودن دختران دانش آموز قصد آزار آنها را داشت

بالگرد هوا ناجا دو قربانی تجاوز را نجات داد

شهروند| 5 نفر به طرز دلخراشی در یک استخر 
کشاورزی غرق شدند. این حادثه در یکی از محالت 
شهرســتان خاتم یزد رخ داد. در بین جانباختگان 
این حادثــه دو کودک نه و دوازده ســاله هم وجود 
دارد؛ دو نفر از قربانیان این حادثه وحشتناک مادر 
و پســر بودند، اما بقیه کشته شدگان به قصد کمک 
به یکدیگر در استخر یک زمین کشاورزی جانشان 
را از دست دادند. این حادثه صبح روز سه شنبه رخ  
داد و در حالی  که نیروهای امــدادی خیلی زود به 
محل حادثه رسیدند، اما نتوانستند هیچ کدام از این 

5 نفر را از مرگ نجات دهند.
ماجــرا از چیــدن میوه های یک بــاغ در منطقه 
»چاه داف« شهرستان خاتم شروع شد. آقای کیانی 
صاحب این باغ به رســم معمول تعــدادی از اهالی 
منطقه را برای چیدن میوه ها به خدمت گرفته بود، 
کاری که معموال در این منطقه زن ها و بچه ها انجام 
می دهند. زن ها به چیدن میوه ها  مشــغول بودند و 
بچه ها هم بازی می کردند تا این که دمپایی یکی از 
بچه ها به داخل اســتخر می افتد. پسربچه نه ساله 
هم بــرای گرفتــن دمپایی از آب تــالش می کند 
کــه ناگهان بــه داخل اســتخر می افتــد، درواقع 
سقوط این پسربچه به داخل اســتخر آن هم برای 
 برداشــتن دمپایی پالستیکی ســرآغاز این حادثه 

تلخ شد. 
به گفته محسن حریری زاده، مدیرعامل جمعیت 
هالل  احمر اســتان یزد نفرات بعدی همگی برای 
کمک به یکدیگر داخل اســتخر رفتنــد:  »بعد از 
سقوط پســر بچه نه ســاله، دختری حدودا دوازده 
ســاله که ظاهرا او هم همراه مادرش برای برداشت 
محصول بــه آن جا آمده بــود، به داخل اســتخر 
می رود، امــا نمی تواند کاری انجــام دهدو خودش 

هم در معرض خطر غرق شــدگی قــرار می گیرد، 
در همان زمان یک خانم میانســال که از کارگران 
باغ بــوده برای کمک بــه این دو نفر وارد اســتخر 
می شــود، اما این زن هــم نمی توانــد کاری انجام 
دهد.« حریری زاده در ادامه به »شهروند« می گوید:  
»لحظاتی بعد مادر همان پسر بچه نه ساله متوجه 
ماجرا می شود و سراسیمه برای نجات تنها فرزندش 
به داخل اســتخر مــی رود، اما غافــل از این که نه 
خودش و نه افراد دیگر هیچ کدام شنا بلند نبودند، 
داد و فریاد کارگران دیگر باعث می شود که صاحب 
باغ متوجه این حادثه شود. آقای کیانی صاحب باغ 
وقتی شرایط را می بیند، برای نجات 4 نفری که در 
آب بودند، وارد اســتخر می شود. اما متاسفانه هر 5 

نفر در این حادثه جانشان را از دست می دهند.«
به گفتــه مدیرعامل هالل  احمر یــزد، نیروهای 
امدادی دقایقی بعد از دریافت خبر از ســوی سایر 
کارگران باغ، خودشــان را به محل حادثه رساندند، 
اما تالش آنها برای احیا و نجات همه آنها بی نتیجه 
بود:  »نیروهای هالل  احمر شهرستان خاتم خیلی 
زود به محل حادثه اعزام شدند؛ اما دیگر کار از کار 
گذشــته بود و هر 5 نفر به دلیل خفگی جانشان را 
از دســت داده بودند. با وجود این عملیات احیا هم 
برای همه این افراد انجام شد، اما همه این تالش ها 

بی نتیجه بود.«
در همین حــال »محمدرضا رحیمــی« معاون 
عملیات آتش نشــانی دربــاره این حادثــه گفت: 
»عمق اســتخر بیش از 5 متر بــوده و همین عمق 
زیاد باعث مرگ این 5 نفر شــده اســت.«  به گفته 
او بیشــتر اســتخر های کشــاورزی منطقه ایمن 
نیســتند و این اســتخرهای پلیمری عمیق بدون 
داشــتن حصار و ایمنی کافی، با شــیب تند  و نیز 

عــدم برخــورداری از محلی برای گرفتن دســت 
در صورت ســقوط افراد بــه تعداد زیــادی در این 
منطقه ســاخته شده اســت. گفتنی اســت پیکر 

هر 5 نفر پــس از خارج شــدن از آب و تأیید مرگ 
 توســط عوامل اورژانس به پزشــکی قانونی تحویل 

داده شد. 


